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Protokół Nr 9/2018 

 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku   
z dnia 20 września 2018r. odbytego w sali obrad  Urzędu Miejskiego  

w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. 
 

Komisja Gospodarki Finansowej obradowała w składzie: 
 

1. Radny Jarosław Sorys – Przewodniczący komisji; 

2. Radny Leszek Klimek – członek komisji; 

3. Radny Franciszek Brzyk – członek komisji; 

4. Radny Stanisław Góra- członek komisji;  

5. Radny Krzysztof Ojczyk- członek komisji; 

6. Radny Adam Smołucha- członek komisji;  

 

Nieobecny Radny Grzegorz Kolbusz – członek komisji;  

 

 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

 

 Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka; 

 Skarbnik Gminy Celina Łanocha; 

 Kierownik Biura Promocji Krzysztof Bigaj; 

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku otworzył  

Radny Jarosław Sorys Przewodniczący komisji. Na podstawie listy obecności 

stwierdził prawomocność obrad komisji, przywitał przybyłych członków komisji 

oraz zaproszonych gości. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek został przyjęty 

jednogłośnie.  

Porządek posiedzenia:  

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu  23 

sierpnia  2018. 

2. Informacja Biura Promocji z realizacji działań promocyjno – 

kulturalnych. 

3. Analiza wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2018r. 

4. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym 

uwzględnieniem terenów zielonych. 
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5. Informacja o stanie środowiska na terenie Gminy Brzesko. 

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism i projektów uchwał na 

sesję w miesiącu sierpniu br. 

Ad.1 Przyjęcie protokołu z dnia 23 sierpnia 2018r. 

Protokół z dnia 23 sierpnia 2018r. - został przyjęty głosami 4 za, 

jednogłośnie.  

Ad.2 Informacja Biura Promocji z realizacji działań promocyjno – 

kulturalnych. 

Kierownik BPR UM w Brzesku Krzysztof Bigaj, przedstawił informacje dot. 

działań promocyjno-kulturalnych, które odbyły się w Gminie Brzesko oraz te 

które są zaplanowane do końca bieżącego roku.   

Komisja przyjęła do wiadomości informacje z realizacji działań promocyjno-

kulturalnych przedstawione przez Kierownika Biura Promocji UM w Brzesku  

i oceniła je pozytywnie. Głosowano jednogłośnie.  

Ad.3 Analiza wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2018r. 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, przedstawiła informacje wykonania budżetu 

Gminy Brzesko za I półrocze 2018r a w szczególności wydatki oświatowe. 

Następnie Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018 oraz projekt w sprawie zmiany uchwały 

Nr XLVIII/346/2018 RM w Brzesku z dnia 31 stycznie 2018r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;  

 

W dyskusji Przewodniczący Rady K. Ojczyk, poruszył sprawę przetargu na remont 

Placu Żwirki i Wigury; odpowiedzi udzieliła Inspektor Małgorzata Tomaszek.  

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała następujące projekt uchwał  

w sprawie:  

 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018 

 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/346/2018 RM w Brzesku z dnia 

31 stycznie 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Brzesko.  
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Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Brzesko 

za I półrocze 2018r.  

 

Ad.4 Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym 

uwzględnieniem terenów zielonych. Informacja o stanie środowiska na terenie 

Gminy Brzesko. 

Członkowie komisji powyższą informacje otrzymali drogą emaliową.  

Kierownik GKOŚ UM w Brzesku Henryk Piela, przedstawił najważniejsze 

informacje dot. terenów zielonych stanu sanitarnego i estetycznego w Gminie 

Brzesko. Przedstawił również informacje dot. programów unijnych tj. wymiana 

kotłów.  

Przewodniczący Rady J. Sorys zgłosił uwagę w sprawie sprzątania gminy przez 

BZK. Kierownik poinformował, że zgłosi te uwagi firmie BZK.  

 

Komisja przyjęła do wiadomości stan środowiska na terenie Gminy Brzesko oraz 

pozytywnie oceniła stan sanitarny i estetyczny miasta Brzeska ze szczególnym 

uwzględnieniem terenów zielonych. Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad.6 Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism i projektów uchwał na 

sesję w miesiącu sierpniu br. 

Przewodniczący komisji, odczytał wniosek o najem części powierzchni użytkowej 

- do zaopiniowania przez komisje.  

 

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała przedłużenie najmu części 

powierzchni użytkowej w budynku Domu Ludowego w Okocimiu, Firmie CLIMAX na 

okres 3 lat.  

 

Przewodniczący komisji J. Sorys, odczytał wniosek dwóch przedsiębiorców 

podparty popisami mieszkańców w sprawie zmiany godzinowej wprowadzenia  

w godzinach nocnej sprzedaży alkoholu.  
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian uchwały  

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Głosowano: 

2 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu 

Gminy Brzesko wraz z poprawką paragrafu 17 oraz paragrafu 41 Regulaminu RM 

w Brzesku.  Głosowano: 3 za, 1 wstrzymujący, o przeciw.  

 

Przewodniczący Rady K. Ojczyk, przedstawił członkom komisji swoje zmiany, 

które wprowadził do projektu uchwały w sprawie zmian do Statutu Gminy 

Brzesko.  

Po dyskusji podjęto następujący wniosek:  

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zapoznanie się projektem Statutu 

Gminy Brzesko zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku 

i wnosi o przygotowanie ewentualnych poprawek na najbliższą sesję RM  

w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.  

 

Pełne dyskusje członków komisji w poszczególnych tematach znajduje się na 

nośniku informacji(płyta CD), która znajduje się w aktach komisji. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Radny 

Jarosław Sorys zamknął jej posiedzenie.  

Obrady trwały od godziny od 9:00 -12:20 

 
Przewodniczący  Komisji Gospodarki  
Finansowej Rady Miejskiej  w Brzesku 

 
Jarosław Sorys 

Protokół sporządziła:  
 
Inspektor  
mgr Joanna Szczepka 

 


